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ما اركَان االسالم الخَمسة؟

اقرأ أركان اإلسالم الخَمسة ولوِن كُل ركن
بِألوان من اخْتيارِك
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هال َّا هلا َ ْنأشهد ا
وأشهد انَّ محمدًا صلى اله عليه

وسلم رسول اله
 

الركن األول هو 
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اقرأ الشَّهادتَين

الشَّهادتان



اشْهدُ أن 

وأشْهدُ ان              

 صلى اله عليه وسلم                       
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أكْمل الكَلمات النَّاقصة فيما يلي

...........................................................................

.......................................................................

اله .......................................................................



يصلي المسلم خَمس صلوات
:يم هوي اليف

الركن الثَّاني هو 
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الصالة

صالة الفَجر
صالة الظهر
صالة العصر

صالة المغْرب
صالة العشَاء
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لوِن سجادات الصلوات الخَمس

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء



الزكَاة تَعني ما يدْفعه المسلم من ماله
للفُقَراء والمساكين وغَيرِهم من

المسلمين المحتاجِين

قال تَعالي "واقيموا الصََة
عوا مكَعاركَاةَ وآتُوا الزو

الراكعين" البقرة اآلية 43

الزكاةالركن الثَّالث هو 
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لوِن هذه الصورة لفَتَاة تَعد ما لدَيها
من مال لتُخْرِج منه مبلغ الزكاة
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فرض اله سبحانه وتَعالى الصيام على
المسلمين في شَهر رمضان المبارك

لنَّاسدًى لآنُ هقُرال يهف نزِلذِي اان الضمر رشَه"
نكُمن شَهِدَ ممانِ ۚ فقفُرالدَٰى وهال نِنَاتٍ ميبو
الشَّهر فليصمه ۖ ومن كَانَ مرِيضا او علٰى سفَرٍ

فعدَّةٌ من ايام اخَر ۗ يرِيدُ اله بِكُم اليسر وَ يرِيدُ
بِكُم العسر" سورة البقرة اآلية 185

الصيامالركن الرابِع هو
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اقرأ اآلية التَّالية من سورة البقَرة



الدِّين اإلسالمي هو دِين اليسر والتَّسامح، ولذلك
أباح اله سبحانه وتعالى اإلفطار لبعض الحاالتِ

في شَهرِ رمضان المبارك

اقرأ الكَلمات التَّالية التي تُعبِر عن الحاالتِ التي
يجوز لها اإلفطار ثم صل بينها وبين الصورة المناسبة

المسافر

الحامل والمرضع

المرِيض

كبار السن
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حج البيتالركن الخامس هو

يجِب على ُكل مسلم بالغ أن يؤدِي فِريضة الحج مرة
واحدة في حياته، إذا كان بإمكانه تحمل التَّكاليف وكان

يتَمتَّع بِصحة جيِدة تُمكّنه من تَاِدية منَاسك الحج
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يذْهب المسلمون ألداء منَاسك
الحج في شهرِ ذي الحجة،
وهو الشهر 12 واالخير من

السنة الهِجرِية



لوِن نُجوم شُهور السنة الهِجرِية
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محرم .1

2. صفَر

3. ربِيع
األول

4. ربِيع
اآلخر

5. جمادى
األولى

9. رمضان

10. شوال

11. ذو
القعدة 7. رجب

8. شعبان
12. ذو
الحجة

6. جمادى
اآلخرة



اختَر الكَلمات المناسبة لتُكمل
هذِه الجمل؟
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المرِيض

فرِض على المسلمين الصيام في شَهر

يذْهب المسلمون لتأدية منَاسك الحج في شَهر

عدَد الصلوات التي يصليها المسلمون يوميا هو

يبدأ المسلم الصيام مع آذان                 ثم يفطر مع آذان

هناك بعض الحاالت التي اباح اله عز وجل لها االفطار مثل

يطوف الحجاج حول                أثناء تَأدِية منَاسك الحج

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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رمضانالكَعبة

ذي الحجة الفَجر المغْرِبخَمسة




